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LANDMEETKUNDE EN TOPOGRAFIE 
 

Een zorgvuldige en correcte positionering is niet weg te denken uit onze dagelijkse activiteiten en projecten. 
Naast de digitale kartering door middel van klassieke meetinstrumenten creëren Drones of RPA’s (Remotely 
Piloted Aircrafts) hoogkwalitatieve en gegeorefereerde luchtfoto’s. Door de orthofoto’s te koppelen aan GPS-
coördinaten ontstaat er een verzameling of puntenwolk van miljoenen meetpunten. Aan de hand van 
fotogrammetrische principes worden er 3D-modellen gegenereerd.  
 

 
 
 

TOPOGRAFISCHE OPMETINGEN  
Nauwkeurige en interactieve metingen van elk detail van terreinen, objecten en gebouwen in 2D of 3D.  
 
 Coördinaten: accurate XYZ-opmeting in Lambert72 met RTK-GPS of totaalstation 

 Waterpasmeting: voor het uitmeten van hoogtes en hoeken door middel van een theodoliet:  

 Orthofoto’s: creëren in functie van projectplanning en voorbereiding van projectzones 
 Vormveranderingen: karteren van voorraden en voorraadverschillen aan de hand van periodieke 

3D-metingen en deformatie-analyses  
 Ruimtelijke analyse: van terreinen op basis van het percentage bebouwing, verharding, bebossing, etc 
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3D-MODELLERING 
Op basis van de puntenwolk worden er realistische 3D-modellen gecreëerd. Deze terrein-, oppervlakte en 
hoogtemodellen fungeren als basis voor verdere berekeningen. (Aero)fotogrammetrie houdt zich bezig met de 
interpretatie en het opmeten van beeldmateriaal bij het bepalen van de geometrie (vorm en afmeting) en ligging 
van objecten. De technologie is uiterst geschikt voor dagelijkse landmeetkundige projecten. Bovendien biedt de 
compatibiliteit van de meetgegevens met GIS-, CAD- en BIM-software een groot voordeel bij de rapportage en 
gegevensuitwisseling. 

 Volumebepaling: snelle en nauwkeurige berekening van het volume van voorraden en ontgravingen  

 Dwarsprofielen: verticale dwarsdoorsnede(s) creëren vanuit topografische opmetingen of vanuit de 
gegevens van een puntenwolk aan de hand van door de gebruiker gedefinieerde intervallen 

 Digitaal Elevation Model (DEM): terreinmodellen (DTM) en oppervlaktemodellen (DSM) op basis van 
luchtfoto’s voor het berekenen van parameters zoals hoogte, lengte, afstand, etc. van een 
gebouwen/object (DTM) of van een terrein (DSM) 

 Hoogtelijnenkaart: onmiddellijke realisatie van de topografie van een terrein door middel van een weergave 
van contourlijnen of vlakkenmodel  

 

   
 
 

BIJKOMENDE DIENSTEN 
 Veilige uitvoering van drone vluchten (Klasse 1a) door gekwalificeerd personeel 

 Rapportage 3D-modellen: Export naar Google Earth (kmz, kml) en BIM-software (dxf, obj) 

 Rapportage topografische opmetingen: Export in PDF en DXF  
 

 

 

 


